
VIII დანართის დამატება 4 

 

ნორვეგია - მუხლში 5.18 მოხსენიებული სპეციფიური ვალდებულებების ცხრილი  

 
მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

I. ჰორიზონტალური 

ვალდებულებები 

   

 

 წინამდებარე გრაფიკში 

შემავალი ყველა 

სექტორი 

 

   

    

 ყველა სექტორი: 

იურიდიული პირის -

შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების, ფონდის 

ფორმირება 

 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

3) სააქციო კომპანიის გენერალური მენეჯერი 

და დირექტორთა საბჭოს და 

კორპორატიული ასამბლეის წევრთა სულ 

მცირე ნახევარი მაინც უნდა იყოს 

ნორვეგიის მაცხოვრებელი, თუ 

ვაჭრობის, მრეწველობისა და თევზჭერის 

სამინისტრო არ დაუშვებს 

გამონაკლისებს ცალკეულ 

ინდივიდუალურ შემთხვევაში.   
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ყველა სექტორი: 

სუბსიდიები 

(სუბსიდიების 

განმარტების საკითხი 

ისევ რჩება  

მომსახურებით 

ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური 

შეთანხმების (GATS) XV 

მუხლით 

განსაზღვრული 

მოლაპარაკებების 

კონტექსტში 

გადასაწყვეტ საკითხად) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) შეზღუდვა არ არის 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) სუბსიდიების მიღების უფლება შეიძლება 

მიენიჭოთ მხოლოდ ნორვეგიაში 

დაფუძნებულ იურიდიულ პირებს.  

ვალდებულება არ არის აღებული 

კვლევისა და განვითარებისთვის 

სუბსიდიებთან და ისეთ 

საგანმანათლებლო მომსახურებასთან 

მიმართებაში, რომლის შედეგადაც ხდება 

სახელმწიფო აღიარების მქონე 

გამოცდების ჩაბარება ან/და ხარისხების 

მინიჭება  

4) ფიზიკური პირებისათვის ხელმისაწვდომი 

სუბსიდიების მიღების უფლება შეიძლება 

მიენიჭოთ მხოლოდ ნორვეგიის 

მოქალაქეებს 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 ყველა სექტორი: 

დაბეგვრა 

 

 3) და 4) ვალდებულება არ არის აღებული 

პირდაპირი გადასახადების დაკისრების, 

გადასახადების გადახდევინების ან 

გადასახადების მოკრების 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით, თუ ეს 

ღონისძიებები წინააღმდეგობაში არ მოვა 

საქართველოსა და ნორვეგიას შორის 

გაფორმებულ ორმაგი დაბეგვრის შესახებ 

რომელიმე საერთაშორისო 

შეთანხმებასთან.  კომპეტენტურ 

ორგანოებს, ორმაგი დაბეგვრის შესახებ 

ამგვარი საერთაშორისო შეთანხმების 

მიხედვით, ეკისრებათ ერთპიროვნული 

პასუხისმგებლობა, რათა დაადგინონ 

დაბეგვრის ღონისძიების ორმაგი 

დაბეგვრის შესახებ საერთაშორისო 

შეთანხმებასთან შეუთავსებლობის 

საკითხი. 

 

 

 ყველა სექტორი: 

პერსონალის 

გადაადგილება 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ქვემოთ მოცემული A, B, C და D 

კატეგორიების დროებითი 

წარმომადგენლობისა: 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც ეხება 

ბაზარზე დაშვების სვეტში მოხსენიებულ 

ფიზიკური პირების კატეგორიებს 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 A. კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირები 

 

მენეჯერები და აღმასრულებლები, 

სპეციალისტები და სტაჟიორები როგორც 

კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირები, იმშემთხვევაში, თუ მომსახურების 

მიმწოდებელი არის კორპორაცია, 

რომელთანაც ისინი არიან მიბმულნი.   

 

განმარტებები:  

 

აღმასრულებლები/მენეჯერები-იურიდიულ 

პირში მაღალ თანამდებობაზე მომუშავე 

პირები, რომლებსაც ზოგად 

ზედამხედველობას ან მართვას უწევს 

უმთავრესად დირექტორთა საბჭო ან 

ბიზნესში წილის მფლობელი ან მათი მსგავსი 

პირები;  ამავე დროს ეს პირები 

ახორციელებენ მეწარმე სუბიექტის მართვას, 

რაც მოიცავს: 

 

- მეწარმე სუბიექტის, დეპარტამენტის ან 

მეწარმე სუბიექტის ქვედანაყოფის 

მართვას; 

- სხვა ზედამხედველების, 

პროფესიონალების ან მაღალი 

თანამდებობის პირების საქმიანობის 

ზედამხედველობას ან კონტროლს; 

-  უფლებამოსილებას სამსახურში 

პირადად აყვანასთან ან სამსახურიდან 

გაშვებასთან დაკავშირებით, ან 

სამსახურში აყვანასთან და სამსახურიდან 

გაშვებასთან დაკავშირებით პირადად 

რეკომენდაციის გაწევის 

უფლებამოსილებას,, ან 

უფლებამოსილებას პერსონალთან 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 აღმასრულებლების/მენეჯერების და 

სპეციალისტების დაშვება ექვემდებარება 

შემდეგ პირობებს: 

 

- ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტთან შესაბამისობა საჭირო არ 

არის. 

- დროებითი შესვლა, დარჩენა და 

მუშაობა შეიძლება მხოლოდ 

ოთხწლიანი პერიოდით. 

- აუცილებელია მუშაობის ნებართვის 

აღება. 

- მუშაობის ნებართვა უნდა გაიცეს 

ფიზიკურ პირზე, რომელიც ითვლება 

მაღალი დონის პროფესიონალ 

მუშახელად, ან აქვს სპეციალისტის 

კვალიფიკაცია. 

- ფიზიკური პირის კომპეტენცია 

აუცილებელ პირობად უნდა იყოს 

მიჩნეული მომსახურების 

მიმღებისათვის. 

- ყველა დანარჩენი მოთხოვნა, რაც 

ეხება შესვლას, დარჩენას, ხელფასს, 

სამუშაო პირობებსა და სოციალურ 

დახმარებას, რჩება ძალაში. 

 

  

 B. ბიზნეს ვიზიტორები 

 

განმარტებები: 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 a) პირები, რომლებიც არიან მომსახურების 

მიმწოდებლის წარმომადგენლები და 

სურთ დროებითი შესვლა, რათა 

აწარმოონ მოლაპარაკებები 

მომსახურების გაყიდვის მიზნით, ან 

აღნიშნული მომსახურების 

მიმწოდებლის მომსახურების 

გაყიდვისთვის ხელშეკრულებების 

გაფორმების მიზნით, თუ ეს 

წარმომადგენლები პირადად არ იქნებიან 

დაკავებულნი ფართო 

საზოგადოებისთვის პირდაპირი 

მიყიდვების საქმიანობით, ან თუ ისინი 

თავდად არ იქნებიან მომსახურების 

მიმწოდებლები. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 b) იურიდიულ პირში, როგორც ზემოთ არის 

განსაზღვრული, მაღალ თანამდებობაზე 

მომუშავე პირები, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან მხარის 

მომსახურების მიმწოდებლის 

კომერციული წარმომადგენლობის 

დაფუძნებაზე ნორვეგიაში, იმ 

შემთხვევაში, თუ: 

 

- წარმომადგენლები არ არიან 

დაკავებულნი პირდაპირი 

გაყიდვებით ან მომსახურების 

მიწოდებით, და 

- მომსახურების მიმწოდებელს არ 

ჰყავს სხვა წარმომადგენელი, 

ფილიალი ან შვილობილი კომპანია 

ნორვეგიაში. 

 

a) და b) პუნქტებისათვის: 

დროებითი შესვლა, დარჩენა და მუშაობა 

ნებადართულია 3 სამთვიანი პერიოდის 

განმავლობაში. ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტთან შესაბამისობა საჭირო არ არის.  
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სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 C. საკონტრაქტო მომსახურების 

მიმწოდებლები 

 

განმარტებები: 

 

უცხოური კომპანიის თანამშრომლები, 

რომელიც დროებით იმყოფებიან ნორვეგიაში 

მათ დამსაქმებელსა და ნორვეგიაში არსებულ 

კლიენტს შორის დადებული მომსახურების 

კონტრაქტის შესაბამისად მომსახურების 

მიწოდების მიზნით. 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 დაშვება ექვემდებარება შემდეგ პირობებს: 

 

- ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტთან შესაბამისობა საჭირო არ 

არის. 

- დროებითი შესვლა და დარჩენა 

შემოიფარგლება სამთვიანი 

პერიოდით ნებისმიერი 

თორმეტთვიანი პერიოდის 

განმავლობაში, ან კონტრაქტის 

მოქმედების ვადაში განსაზღვრული 

პერიოდით, რომელიც უფრო 

ნაკლები იქნება. 

- ვალდებულება უკავშირდება 

მხოლოდ იმ მომსახურებას, რომელიც 

წარმოადგენს კონტრაქტის საგანს. 

იგი არ იძლევა პროფესიის, როგორც 

ასეთი, გამოყენების 

უფლებამოსილებას. 

- აუცილებელია მუშაობის ნებართვის 

აღება. 

- მუშაობის ნებართვა უნდა გაიცეს 

ფიზიკურ პირზე, რომელიც ითვლება 

მაღალი დონის პროფესიონალ 

მუშახელად, ან აქვს სპეციალისტის 

კვალიფიკაცია. 

- ფიზიკური პირის კომპეტენცია 

აუცილებელ პირობად უნდა იყოს 

მიჩნეული მომსახურების 

მიმღებისათვის.  

- თუ აშკარაა, რომ იქნება მუდმივი 

მოთხოვნა ასეთ სამუშაოზე, ან თუ 

ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში 

ნებართვა გაცემულია მსგავსი ტიპის 

სამუშაოს შესრულების მიზნით იგივე 

მომსახურების მიმღებისთვის , ასეთ 

შემთხვევაში ნებართვა არ უნდა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 D. დამოუკიდებელი პროფესიონალები 

 

განმარტებები:  

 

თვითდასაქმებული ფიზიკური პირები, 

რომლებიც დროებით იმყოფებიან 

ნორვეგიაში მათსა და ნორვეგიაში მყოფ 

კლიენტს შორის დადებული მომსახურების 

კონტრაქტის შესაბამისად მომსახურების 

მიწოდების მიზნით. 

 

დაშვება ექვემდებარება შემდეგ პირობებს: 

- ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტთან შესაბამისობა საჭირო არ 

არის. 

- დროებითი შესვლა და დარჩენა უნდა 

შემოიფარგლებოდეს სამთვიანი 

პერიოდით ნებისმიერი 

თორმეტთვიანი პერიოდის 

განმავლობაში, ან კონტრაქტის 

მოქმედების ვადაში განსაზღვრული 

პერიოდით, რომელიც უფრო 

ნაკლები იქნება. 

- ვალდებულება უკავშირდება 

მხოლოდ იმ მომსახურებას, რომელიც 

წარმოადგენს კონტრაქტის საგანს. 

იგი არ იძლევა პროფესიის, როგორც 

ასეთი, გამოყენების 

უფლებამოსილებას. 

- აუცილებელია მუშაობის ნებართვის 

აღება. 

- მუშაობის ნებართვა უნდა გაიცეს იმ 

ფიზიკურ პირზე, რომელიც ითვლება 

მაღალი დონის პროფესიონალ 

მუშახელად, ან აქვს სპეციალისტის 

კვალიფიკაცია. 

- ფიზიკური პირის კომპეტენცია 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 
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სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

II. სექტორის სპეციფიკური 

ვალდებულებები 

   

 

1. ბიზნეს მომსახურება 

 

   

A. პროფესიული 

მომსახურება 

 

   

(a) იურიდიული 

მომსახურება - 

იურიდიული 

კონსულტაცია 

უცხოური და 

საერთაშორისო 

სამართლის შესახებ 

(CPC 861-ის შესაბამისი 

ნაწილები) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ადვოკატი პირადად პასუხისმგებელია 

საკუთარ საქმიანობაზე.  ნორვეგიელ 

ადვოკატთა ფირმაში წილის ქონა 

(საკუთარი აქციები ან/და ფირმის საბჭოს 

წევრობა),  შესაძლებელია მხოლოდ 

ბიზნესში აქტიური მონაწილეობის 

მიღების შემთხვევაში. 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) უცხოელ ადვოკატებს, უცხოური 

სამართლის ან საერთაშორისო 

სამართლის შესახებ კონსულტაციის 

გაწევა შეუძლიათ მიმართვის შემდეგ.   

ნორვეგიელ ადვოკატებთან 

თანამშრომლობასთან დაკავშირებით 

დაწესებული გარკვეული შეზღუდვები 

შედეგად კანონმდებლობისა იმის 

შესახებ, თუ როგორ შეიძლება იყოს 

ორგანიზებული ნორვეგიელ ადვოკატთა 

ფირმა. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  როგორც 3)-ის 

შემთხვევაში, მაგრამ არ არსებობს 

შეზღუდვა წმინდა პერიოდულობის 

საფუძველზე კონსულტაციის გაწევასთან 

დაკავშირებით . 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) ბუღალტრული 

აღრიცხვა და 

აუდიტორული 

მომსახურება  

 (CPC 862) 

 

   

- აუდიტორული 

მომსახურება 

რეგისტრირებული და 

ლიცენზირებული 

აუდიტორების მიერ 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მოითხოვება სახელმწიფო სერტიფიცირება 

ნორვეგიის გამოცდის და ნორვეგიაში 

ორწლიანი მუშაობის გამოცდილების 

საფუძველზე.  აუდიტის დასკვნები უნდა 

იყოს შედგენილი ნორვეგიულ ენაზე, 

მოითხოვება მუდმივი ბინადრობა 

ნორვეგიაში. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  როგორც 3). 

 

 - საბუღალტრო 

მომსახურება 

1) ბუღალტრული აღრიცხვა უნდა ჩატარდეს 

ნორვეგიაში.  მეფეს შეუძლია 

გადაწყვიტოს, რომ საბუღალტრო 

აღრიცხვა ჩატარდეს საზღვარგარეთ. 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. ავტორიზებული 

ბუღალტრებისათვის სავალდებულოა 

მუდმივი ბინადრობა ნორვეგიაში და 

მინიმუმ ორწლიანი სამუშაო 

გამოცდილება ნორვეგიაში წინა ხუთი 

წლის განმავლობაში. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(c) საგადასახადო 

მომსახურება 

 (CPC 863) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
 

 

(d) არქიტექტურული 

მომსახურება 

 (CPC 8671) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(e) საინჟინრო მომსახურება 

 (CPC 8672) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(f) ინტეგრირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

(CPC 8673) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(g) ურბანული 

დაგეგმარებისა და 

ლანდშაფტის 

არქიტექტურული 

მომსახურება   

 (CPC 8674) 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(h) სამედიცინო და 

სტომატოლოგიური 

მომსახურება (CPC 9312) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) სავალდებულოა ავტორიზაცია ან 

ლიცენზია. ლიცენზიის ან 

ავტორიზაციის მიღების მიზნით 

აუცილებელია ნორვეგიულ ენაზე 

საუბარი და სხვადასხვა სფეროში 

გარკვეული ადგილობრივი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარება. შეიძლება 

აღიარებული იქნას უცხოური 

გამოცდები, რომელითა საფუძველზეც 

ხდება შესაბამისი კომპეტენციის 

მინიჭება. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღიარებულისა.  როგორც 3). 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(i) ვეტერინარული 

მომსახურება  

 (CPC 932) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  შეიძლება აღიარებული 

იქნას უცხოური გამოცდები, რომელითა 

საფუძველზეც ხდება შესაბამისი 

კომპეტენციის მინიჭება. 

 

 

(j) სამშობიარო და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება, სამეანო 

მომსახურება, 

ფიზიოთერაპიული და 

სამედიცინო-

სანიტარულ 

დახმარებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 93191) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  სავალდებულოა 

ავტორიზაცია ან ლიცენზია. ლიცენზიის 

ან ავტორიზაციის მიღების მიზნით 

აუცილებელია ნორვეგიულ ენაზე 

საუბარი და სხვადასხვა სფეროში 

გარკვეული ადგილობრივი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარება. შეიძლება 

აღიარებული იქნას უცხოური 

გამოცდები, რომელითა საფუძველზეც 

ხდება შესაბამისი კომპეტენციის 

მინიჭება. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 B. კომპიუტერული და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურება 

 

   

- CPC 84 სექტორული 

დაფარვის აღწერის 

მიხედვით მიმაგრებულ 

ფაილში I 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. კვლევისა და 

განვითარების 

მომსახურება 

 

   

(b) კვლევისა და 

განვითარების 

მომსახურება 

სოციალურ და 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში 

 (CPC 852) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

D. მომსახურება უძრავი 

ქონების სფეროში 

 

   

(b) მომსახურება უძრავი 

ქონების სფეროში 

ანაზღაურების ან 

კონტრაქტის 

საფუძველზე 

 (CPC 822) 

 

   

 - უძრავი ქონების სააგენტო 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

როგორც  ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  მოთხოვნის შემთხვევაში, 

უცხოური განათლება/გამოცდები 

შეიძლება იქნას დაშვებული. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- უძრავი ქონების აგენტი 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  მოთხოვნის შემთხვევაში, 

უცხოური განათლება/გამოცდები 

შეიძლება იქნას დაშვებული. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. გაქირავების/ლიზინგის 

მომსახურება 

ოპერატორის გარეშე 

 

   

a), b), c) გემებთან1, საჰაერო 

ხომალდებთან, სხვა 

სატრანსპორტო 

აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით  

  (CPC 83102, CPC 

 83103, CPC 83104, 

 CPC 83105) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) არ არის სხვა შეზღუდვა გარდა: 

 საჰაერო ხომალდები: 

დარეგისტრირებული უნდა იყოს 

ნორვეგიის საჰაერო ხომალდების 

რეესტრში. საჰაერო ხომალდის 

მფლობელი უნდა იყოს ან ნორვეგიელი 

ფიზიკური პირი, ან ნორვეგიული 

იურიდიული პირი. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

მანქანის დაქირავება (CPC 

83101) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

                                                 
1  გემების რეგისტრაციის მოთხოვნა ნორვეგიის გემების რეესტრებში (NIS და NOR) აღწერილია  ნაწილში 11A - საზღვაო ტრანსპორტი. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(d) სხვა დანადგარებთან და 

აღჭურვილობასთან 

დაკავშირებით (CPC 83106-

83109) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 

 

   

(a) სარეკლამო მომსახურება 

 (CPC 871) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(b) ბაზრის კვლევა და 

საზოგადოებრივი 

აზრის გამოკითხვის 

მომსახურება (CPC 864) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(c), (d) მენეჯმენტის და 

ადმინისტრაციული 

მომსახურება (მოიცავს 

მენეჯმენტს, 

საკონსულტაციო 

მომსახურებას) 

  (CPC 865, CPC 866) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 



- 22 - 

 
მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(e) ტექნიკური ტესტირებისა 

და ანალიზის 

მომსახურება  

 (CPC 8676), გარდა 

სახელმწიფო 

მომსახურების 

ფუნქციებისა, 

როგორიცაა: NIS და 

NOR-ში 

დარეგისტრირებული 

გემებისა და მცურავი 

ხომელდებისათვის 

საჭირო, კანონით 

დადგენილი 

კლასიფიკაცია. 
 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(f) სოფლის მეურნეობასთან, 

მონადირეობასა და 

მეტყევეობასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 881-

ის შესაბამისი 

ნაწილები) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(g) მეთევზეობასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება 

(შესაბამისი ნაწილები 

CPC 882) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(h) სამთომოპოვებით 

მრეწველობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება(CPC 883 + 

5115) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(i) წარმოებასთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურება  

 (CPC 884, CPC 885) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(k) პერსონალის დასაქმების 

და მიწოდების 

მომსახურება 

   

 - სამუშაო ძალის აყვანა და 

კადრებით 

უზრუნველყოფა 

(მოქალაქეები და 

რეზიდენტები 

მუშაობის ნებართვით) 

(CPC 872-ის შესაბამისი 

ნაწილები) 

1) საჭიროა რეგისტრაცია, ნორვეგიაში 

წარმომადგენლის დანიშვნა და საბანკო 

გარანტია იმ თანხის ოდენობით, რაც 

მოთხოვნილია როგორც მინიმალური 

კაპიტალი შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოებისათვის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- ხელმძღვანელების 

მოძიების მომსახურება 

 (CPC 87201) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) საგამოძიებო და 

უსაფრთხოების 

საქმიანობა (CPC 873) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მენეჯერი უნდა იყოს ნორვეგიის მოქალაქე, 

ნორვეგიის მაცხოვრებელი 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  როგორც 3). 

 

 

(m)  დაკავშირებული 

სამეცნიერო და 

ტექნიკური 

საკონსულტაციო 

მომსახურება (CPC 

8675),  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(n) მოწყობილობის მოვლა 

და შეკეთება (არ 

მოიცავს საზღვაო 

ხომალდებს, საჰაერო 

ხომალდებს ან სხვა 

სატრანსპორტო 

აღჭურვილობას)  

 (CPC 633, და CPC 8861-

8866) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(O) შენობების გაწმენდის 

მომსახურება(CPC 874) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(p) ფოტოგრაფიული 

მომსახურება (CPC 875) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4)  ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(q) შეფუთვასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

 (CPC 876) 

1) 1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

1) 1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

(r) ბეჭდვასა და 

გამოცემასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება(CPC 

88442) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

                                                 
  ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(s) საკონფერენციო 

მომსახურება 

 (CPC 87909) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(t) სხვა 

 

   

- გამოფენის 

ხელმძღვანელობის 

მომსახურება  

       (CPC 87909-ის ნაწილები) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

 - ინტერიერის დიზაინი 

(CPC 87907-ის შესაბამისი 

ნაწილები) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

2. საკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

B. კურიერული 

მომსახურება 

 (CPC 7512) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა როგორც ეს 

განსაზღვრულია სატრანსპორტო 

მომსახურებისათვის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

   

(a) ხმოვანი სატელეფონო 

მომსახურება 

(b) პაკეტური კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება   

(c) საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება  

(d) სატელექსო მომსახურება 

(e) სატელეგრაფო 

მომსახურება  

(f) ფაქსიმილური 

მომსახურება 

(g)  საიჯარო საარხო 

მომსახურება 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ვალდებულებებში 

აღნიშნულისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ვალდებულებებში 

განსაზღვრულისა 

  

(o) სხვა 

 - მობილური და 

პერსონალური 

საკომუნიკაციო 

მომსახურებები და 

სისტემები 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- დამატებული 

ღირებულების 

მომსახურებები (გარდა 

ხმის ტელეფონიის, 

ტელეგრაფისა და 

ტელექსის, პაკეტური 

და საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურების, 

მობილური რადიო 

მომსახურების, 

პეიჯინგისა და 

სატელიტური 

მომსახურებისა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

განსაზღვრულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

3.  მშენებლობა და მასთან 

დაკავშირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

 

   

A. შენობებთან 

დაკავშირებული 

საერთო-სამშენებლო 

სამუშაოები  

 (CPC 512) 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში არსებულისა.   

 

 

B. სამოქალაქო მშენებლობის 

საერთო-სამშენებლო 

სამუშაოები  

 (CPC 513) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. მონტაჟისა და აწყობის 

სამუშაოები 

 (CPC 514, CPC 516) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  ელექტრული 

სამუშაოებისათვის, მილგაყვანილობების 

და წყალსადენის სანტექნიკის 

სამუშაოებისათვის, უცხოეთში 

ჩატარებული გამოცდები, რომლებიც 

აძლევენ ექვივალენტურ კომპეტენციას 

შეიძლება იქნას აღიარებული ყოველი 

კონკრეტული შემთხვევების 

საფუძველზე. 

 

 

D. შენობების დასრულების 

და მოპირკეთების 

სამუშაოები  

 (CPC 517) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. სხვა    

 - წინა სამონტაჟო 

სამუშაოები სამშენებლო 

უბნებზე  

 (CPC 511) 

 - სპეციალური ტიპის 

სამშენებლო სამუშაოები 

 (CPC 515) 

- საარენდო მომსახურება, 

რომელიც 

დაკავშირებულია 

შენობების 

მშენებლობის/დემონტაჟ

ის სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესასრულებლად 

საჭირო 

აღჭურვილობასთან, 

ოპერატორით  

 (CPC 518) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.   

 



- 33 - 

 
მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

4.  სადისტრიბუციო 

მომსახურება 

 

ნედლი თევზის 

პირველი ხელიდან 

გაყიდვისა და 

ალკოჰოლის კერძო 

იმპორტის გამოკლებით  

 

   

A. საკომისიო აგენტების 

მომსახურება (CPC 621) 

(იარაღით ვაჭრობა, 

ალკოჰოლი და 

სამკურნალო 

საშუალებები 

გათავისუფლებულია) 

1) შეზღუდვა არ არის, მხოლოდ 

ელექტროობაზე არ არის აღებული 

ვალდებულება  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის, მხოლოდ 

ელექტროობაზე არ არის აღებული 

ვალდებულება 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

B. საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება (CPC 622) 

(იმპორტი და ვაჭრობა 

სამხედრო 

აღჭურვილობით და 

სამკურნალო 

საშუალებებით 

გათავისუფლებულია) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება 

 (CPC 631+632+6111+ 

6113+6121) 

(სამკურნალო 

საშუალებებით, 

ალკოჰოლით და 

სამხედრო 

აღჭურვილობით 

ვაჭრობა 

გათავისუფლებულია) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა.   

 

 

D. ფრენჩაიზინგი                                                                  

(CPC 8929) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა.  
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

5. მომსახურება 

განათლების სფეროში 

 

   

 მომსახურება 

განათლების სფეროში 

რომელიც ეხება 

სახელმწიფო აღიარების 

მქონე გამოცდების 

ჩატარების უფლებისა 

ან/და ხარისხების 

მინიჭებას 

 

 - დაწყებითი და 

საშუალოზე სკოლის 

უმცროსი კლასების 

განათლების 

მომსახურება 

 

 -  საშუალო სკოლის 

უფროსი კლასების 

განათლების 

მომსახურება 

 

- უმაღლესი განათლების 

მომსახურება 

 

-  ზრდასრულთა 

განათლების 

მომსახურება 

 

1) მსგავსად 3)-ის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) დაწყებითი და საშუალო განათლება არის 

სახელმწიფო მომსახურების ფუნქცია.  

ავტორიზაციის მინიჭება შეიძლება 

ფონდებისათვის და სხვა იურიდიული 

პირებისათვის, რომ მათ შესთავაზონ 

დამატებითი პარალელური, ან 

სპეციალიზებული განათლების მიღება. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 

უცხოეთიდან სწავლების კვალიფიკაცია 

შეიძლება იყოს აღიარებული და უნდა 

ჩაბარდეს გამოცდა . 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 მომსახურება 

განათლების სფეროში 

რომელიც არ ეხება 

სახელმწიფო აღიარების 

მქონე გამოცდების 

ჩატარების უფლებისა 

ან/და ხარისხების 

მინიჭებას 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

6. გარემოს დაცვითი მომსახურება 

 არ შედის სახელმწიფო მომსახურების ფუნქციებში იმის მიუხედავად, არის თუ არა ადგილობრივი, რეგიონალური ან ცენტრალური მთავრობის 

მფლობელობაში ან იმართება ან გაფორმებულია თუ არა ამ მომსახურების განხორციელებაზე კონტრაქტები ადგილობრივი, რეგიონალური ან 

ცენტრალური მთავრობის მიერ . 

 

A. ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებიული 

მომსახურება  

 (CPC 9401) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

განსაზღვრულისა. 

 

 

B. მყარი /სახიფათო 

ნარჩენების მართვა 

 

- ნარჩენებისაგან 

გასუფთავებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

 (CPC 9402) 

 

- სანიტარული და 

მსგავსი მომსახურება      
(CPC 9403) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

C. ატმოსფერული ჰაერის და 

კლიმატის დაცვა  
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 -  მომსახურება 

გამონაბოლქვი აირების 

და სხვა ემისიების 

შესამცირებლად და 

ჰაერის ხარისხის 

გასაუმჯობესებელად 

 (CPC 94040) 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

D. ნიადაგის და წყლების 

აღდგენა და გაწმენდა  

 

- დაბინძურებული 

ნიადაგის და წყლის 

მოვლა, აღდგენა (CPC 

94060-ის ნაწილი) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

საკონსულტაციო მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

E. ხმაურის და ვიბრაციის 

შემცირება 

 

- ხმაურის შემცირების 

მომსახურება     (CPC 

94050)  

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

F. ბიომრავალფეროვნების 

და ლანდშაფტის დაცვა 

 

- გარემოს და 

ლანდშაფტის დაცვის 

მომსახურება (CPC 

94060-ის ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

G. სხვა გარემოსდაცვითი და 

დამხმარე მომსახურება 

 

- სხვა გარემოსდაცვითი 

მომსახურება, რომელიც 

არსად არ არის 

კლასიფიცირებული 

(CPC 94090) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 

7. ფინანსური მომსახურება 

 

 

i) ნორვეგია იღებს ვალდებულებას ფინანსურ მომსახურებაზე მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გენერალური 

შეთანხმების "ფინანსური მომსახურების სფეროში ვალდებულებების შესახებ შეთანხმების"(შეთანხმება") მიხედვით. 

 

ii)  ბაზარზე დაშვების ვალდებულებები 1) და 2) რეჟიმებთან მიმართებაში ვრცელდება ტრანზაქციებზე, რომლებიც აღნიშნულია "შეთანხმების 

შესაბამის " B3 და B4 პუნქტებში, ბაზარზე დაშვების ნაწილში. 

 

iii)  გრაფიკის რეჟიმში 1) ჩამოთვლილი აკრძალვები და შეზღუდვები ვრცელდება იმ მარეგულირებელ ღონისძიებებზე, რომლებიც გამიზნულია 

ევროპული ეკონომიკური სივრცის ფარგლებს გარეთ დაფუძნებული არა-რეზიდენტი ფინანსური მომსახურების მომწოდებლებისთვის.  გრაფიკის 

რეჟიმში 2) ჩამოთვლილი შეზღუდვები ვრცელდება მარეგულირებელ ღონისძიებებზე, რომლებიც გამიზნულია ნორვეგიაში მცხოვრები ფინანსური 

მომსახურების მომხმარებლებისთვის. 

 

iv. შემდეგი აკრძალვები და შეზღუდვები ეხება: 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

A. დაზღვევას და 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებულ 

მომსახურებას 

 

1) "შეთანხმების" B.3 (a) პუნქტში 

ჩამოთვლილ მომსახურებებთან ერთად, 

არა-რეზიდენტ სადაზღვევო კომპანიებს 

უფლება აქვთ უზრუნველყონ დაზღვევა 

სამგზავრო ხომალდებთან (კრეისერის 

კლასის ხომალდების ჩათვლით), 

საოკეანო- სათევზაო ხომალდებთან და 

საზღვაო აკვატორიის სამუშაოებთან 

დაკავშირებით, ან უზრუნველყონ 

სადაზღვევო კონტრაქტები იმ 

ადგილობრივ კომპანიებთან, რომელთა 

სამუშაო მოცულობა განისაზღვრება სულ 

მცირე 10 კაცით-წელიწადში, ან 

რომელთა წლიური სარეალიზაციო 

მაჩვენებელი გარკვეულ ზღვარ სცდება. 

2005 წლიდან  ეს ზღვარი დადგენილია 50 

მილიონი ნორვეგიული კრონის (NOK). 

ოდენობით. 

 
არა-რეზიდენტმა სადაზღვევო 

კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ ზემოთ 

და "შეთანხმების"  B.3(a) -პუნქტში 

ჩამოთვლილი მომსახურებების 

მიწოდება ნორვეგიაში ავტორიზებული 

სადაზღვევო ბროკერის მეშვეობით. 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 3) არც ერთ ინვესტორს და არც ინვესტორთა 

კოორდინირებულ ჯგუფს უფლება არ 

აქვს მიიღოს ან ფლობდეს ნორვეგიულ 

სადაზღვევო კომპანიაში 10 პროცენტზე 

მეტ სააქციო კაპიტალს. თუმცა, უცხოურ 

ან ნორვეგიულ საფინანსო ინსტიტუტს, 

შესაბამისი დასტურის საფუძველზე, 

უფლება აქვს მიიღოს და ფლობდეს 25 

პროცენტამდე ასეთ აქციას, თუ ეს  

წარმოადგენს სტრატეგიულ ალიანსთან 

დაკავშირებული შეთანხმების ნაწილს. 

ფინანსთა და საბაჟო მომსახურების 

სამინისტროს უფლება აქვს, 

განსაკუთრებულ გარემოებებში არ 

გამოიყენოს ეს შეზღუდვები საკუთრების 

ერთიპიროვნულად მფლობელ 

ინვესტორთან მიმართებაში. 

 

 ზემოთ თქმულის მიუხედავად, უცხოურ 

სადაზღვევო კომპანიებს უფლება აქვთ 

დააფუძნონ ნაწილობრივ ან მთლიან 

მფლობელობაში არსებული შვილობილი 

კომპანიები ნორვეგიაში.  აღნიშნული 

ნაწილობრივ მფლობელობაში არსებული 

შვილობილი კომპანიის სხვა 

მფლობელები უნდა წარმოადგენდნენ 

უცხოურ ან ნორვეგიულ საფინანსო 

ინსტიტუტებს. 

 

 ნორვეგიაში დაურეგისტრირებელი 

ფინანსური ინსტიტუტების ფილიალებსა 

და შვილობილ კომპანიებთან 

მიმართებაში გამოიყენება მოთხოვნები, 

რომელთა მიხედვითაც უნდა მოხდეს 

სიცოცხლის დაზღვევის, ზარალისაგან 

დაზღვევის და კრედიტის 

გადაუხდელობის რისკისგან დაზღვევის 

3) თანასაზიარო სადაზღვევო კომპანიების 

შემთხვევაში მენეჯერები, დირექტორთა 

საბჭოს წევრების სულ მცირე ნახევარი 

მაინც და კორპორატიული ასამბლეის 

წევრთა ნახევარი უნდა იყვნენ ნორვეგიის 

მუდმივი რეზიდენტები. მრეწველობისა 

და ვაჭრობის სამინისტრომ ამ წესებიდან 

შეიძლება დაუშვას გამონაკლისები.  
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

B. საბანკო და სხვა 

ფინანსური 

მომსახურება 

(დაზღვევის გარდა) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ერთ ინვესტორს, ან ინვესტორთა 

კოორდინირებულ ჯგუფს არ აქვს 

უფლება, შეიძინოს ან ფლობდეს 

კომერციული ბანკების, ფასიანი 

ქაღალდების ცენტრალური 

დეპოზიტარების, ან დამფინანსებელი 

საწარმოების სააქციო კაპიტალის 10 

პროცენტზე მეტს, ან შემნახველი 

ბანკების სააქციო კაპიტალის 

სერტიფიკატების 10 პროცენტზე მეტს. 

უცხოურ ან ნორვეგიულ საფინანსო 

ინსტიტუტს, ნებართვის მიღების 

შემთხვევაში, უფლება აქვს შეიძინოს და 

ფლობდეს 25 პროცენტამდე მსგავს 

აქციებს, გარდა სადეპოზიტო-

გამანაწილებელი ცენტრებისა ან სააქციო 

კაპიტალის სერტიფიკატებისა, როდესაც 

ეს წარმოადგენს სტრატეგიული 

ალიანსის შესახებ შეთანხმების ნაწილს. 

გარდა ამისა, ფინანსთა და საბაჟო 

მომსახურების სამინისტროს უფლება 

აქვს, განსაკუთრებულ გარემოებებში, არ 

გამოიყენოს ეს შეზღუდვები იმ 

შემთხვევაში, თუ ინვესტორი 

წარმოადგენს ასეთ ინსტიტუტებში 

წილის ერთპიროვნულ მფლობელს. 

 

 ზემოთ თქმულის მიუხედავად, უცხოურ 

ბაკებს და დამფინანსებელ საწარმოებს 

უფლება აქვთ დააფუძნონ ნაწილობრივ 

ან მთლიან მფლობელობაში არსებული 

შვილობილი კომპანიები ნორვეგიაში. 

აღნიშნული ნაწილობრივ 

მფლობელობაში არსებული შვილობილი 

კომპანიის სხვა მფლობელები უნდა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

  ნორვეგიაში დაფუძნებული 

კომერციული ბანკები, ფასიანი 

ქაღალდების ცენტრალური 

დეპოზიტარები, ფასიანი ქაღალდების 

ფირმები და  კოლექტიური 

საინვესტიციო ფონდების მმართველი 

კომპანიები ორგანიზებულნი უნდა 

იყვნენ სააქციო საზოგადოებების სახით. 

 

 

 შემნახველ ბანკებში და დამფინანსებელ 

საწარმოებში, რომლებიც არ არიან 

ორგანიზებულნი სააქციო 

საზოგადოებების სახით, 

გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს 

წევრები უნდა იყვნენ ნორვეგიაში 

მუდმივი ბინადრობის მქონე ნორვეგიის 

მოქალაქეები.  ფინანსთა და საბაჟო 

მომსახურების სამინისტრომ ამ 

წესებიდან შეიძლება დაუშვას 

გამონაკლისები. 

 

 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

9. ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 

A. სასტუმროები და 

რესტორნები  

 

   

 სასტუმროები, 

ტურისტული ბაზები და 

სხვა კომერციული 

დანიშნულების 

ადგილები, 

რესტორნები, კაფეები, 

ლუდხანები და ბარები 

(CPC 641, CPC 642, CPC 

643) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

B. სამოგზაურო 

სააგენტოების და ტურ-

ოპერატორების 

მომსახურება 

 (CPC 7471) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

C. ტურისტული გიდების 

მომსახურება 

 (CPC 7472) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 

 

 

B. ახალი ამბების სააგენტოს 

მომსახურება 

 (CPC 962) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 

 



- 49 - 

 
მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

A. საზღვაო ტრანსპორტი2 

 

   

 საერთაშორისო 

ტრანსპორტი 

(სატვირთო და 

სამგზავრო 

ტრანსპორტი) (CPC 7211 

და7212 და CPC 7213 

საჭიროების 

შესაბამისად) 

საერთაშორისო ჩაბმისა 

და ბუქსირების 

მომსახურება (CPC 7214-

ის ნაწილი) 
 ქვეყნის ნაკლები 

რაოდენობის შიდა 

ტრანსპორტი (1) და 

ქვეყნის შიდა ჩაბმისა და 

ბუქსირების 

მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a) გემები, რომლებიც 

რეგისტრირებულია ნორვეგიის 

ჩვეულებრივი გემების რეესტრში (NOR). 

გემები უნდა იყვნენ ნორვეგიის 

მოქალაქეთა ან იმ კომპანიის 

საკუთრებაში, რომლის კაპიტალის 

არანაკლებ 60 პროცენტს ფლობენ 

ნორვეგიის მოქალაქეები. შესაძლებელია 

დაშვებული იყოს გამონაკლისი წესიდან, 

რომელიც შეეხება ამ 60 პროცენტს. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a) NOR: თუ გემის მფლობელი კომპანია 

არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, მისი სათაო ოფისი უნდა 

მდებარეობდეს ნორვეგიაში. საბჭოს 

წევრების უმრავლესობა, თავმჯდომარის 

ჩათვლით, უნდა იყვნენ ევროპის 

ეკონომიკური ზონის ( EEA ) რეზიდენტი 

ნორვეგიის მოქალაქეები, რომლებიც წინა 

ორი წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ 

ნორვეგიაში.   

 

 

                                                 
2  იხილეთ მიმაგრებული ფაილი II საზღვაო ტრანსპორტზე შენიშვნების შესახებ 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

  (b) გემები რომლებიც 

რეგისტრირებულია ნორვეგიის 

საერთაშორისო გემების რეესტრში (NIS):  

შეზღუდვა არ არის 

 (b) NIS: გემები, რომლის 40 პროცენტზე 

მეტს ფლობენ არანორვეგიული 

წარმოშობის მფლობელები, უნდა 

სარგებლობდნენ მმართველობითი 

ფუნქციით ნორვეგიაში. ეს შეიძლება 

იყოს ნორვეგიული გემთმფლობელი 

კომპანიის საქმიანობა, რომლის სათაო 

ოფისი მდებარეობს ნორვეგიაში, ან 

ნორვეგიული მმართველი კომპანია, ან 

თუ გემი უცხოური კომპანიის მიერ 

პირდაპირ არის რეგისტრირებული 

ნორვეგიის საერთაშორისო გემების 

რეესტრში (NIS), საჭიროა ნორვეგიელი 

წარმომადგენელი.  წარმომადგენელს 

უნდა გააჩნდეს მუდმივი საცხოვრებელი 

ადგილი ნორვეგიაში და ჰქონდეს 

ავტორიზაცია გემის მფლობელის 

სახელით მიიღოს სარჩელი. 

 

 

  (c) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები (2):   შეზღუდვა არ არის 

 (c) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები (2):   შეზღუდვა არ არის 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 4) (a) გემების ეკიპაჟები NOR: ვალდებულება 

არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 (b) გემების ეკიპაჟები NIS: ვალდებულება 

არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 (c) სანაპირო პერსონალი: ვალდებულება 

არ არის აღებული, გარდა  ჰორიზონტალურ 

ნაწილში აღნიშნულისა. 

4) (a) NOR: ვალდებულება არ არის აღებული, 

გარდა  ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

 (b) NIS: შეზღუდვა არ არის, გარდა 

კაპიტანის შემთხვევაში, რომელიც უნდა 

იყოს ნორვეგიის მოქალაქე.  ამ წესიდან 

შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვება. 

 

 (c) სანაპირო პერსონალი: ვალდებულება 

არ არის აღებული, გარდა  ჰორიზონტალურ 

ნაწილში აღნიშნულისა. 

 

 

შიდა სატვირთო 

გადაზიდვები (CPC 7212-ის 

ნაწილი) შემოიფარგლება 

შემდეგი მომსახურებებით: 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

- სატრანსპორტო 

ფიდერული 

მომსახურება 

საერთაშორისო 

სატვირთო 

გადაზიდვებთან 

დაკავშირებით 

 

- ცარიელი 

კონტეინერების 

ტრანსპორტირება 

საერთაშორისო 

ვაჭრობისათვის 

 

- საზღვაო ტრანსპორტი, 

რომელიც გამოიყენება 

აკვატორიაში ნავთობის 

კვლევა-ძიებასა და 

წარმოებასთან 

დაკავშირებულ 

მომსახურებაში 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

(a) გემები, რომლებიც რეგისტრირებულია 

ნორვეგიის ჩვეულებრივი გემების 

რეესტრში (NOR). გემები უნდა იყოს 

ნორვეგიის მოქალაქეების, ან იმ 

ნორვეგიული კომპანიის 

მფლობელობაში, სადაც ნორვეგიის 

მოქალაქეები კაპიტალის სულ მცირე 

60 პროცენტს ფლობენ. 60 

პროცენტიან მფლობელობასთან 

დაკავშირებულ წესში გამონაკლისის 

დაშვება შესაძლებელია. 

 

 
 (b) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები:   შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a) NOR: თუ გემთმფლობელი კომპანია 

არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, მისი სათაო ოფისი უნდა 

მდებარეობდეს ნორვეგიაში. საბჭოს 

წევრების უმრავლესობა, თავმჯდომარის 

ჩათვლით, უნდა იყვნენ ნორვეგიის 

მოქალაქეები, რომლებიც წინა ორი წლის 

განმავლობაში ცხოვრობდენ ნორვეგიაში.  

 
(b) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები:  

  შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ქვეყნის შიდა საზღვაო, 

ჩაბმისა და ბუქსირის 

მომსახურებები, ღუზის 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურების ჩათვლით, 

ნავთობის მოკვლევისა და 

წარმოების 

მომსახურება(CPC 7214-ის 

ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

(a) გემები, რომლებიც რეგისტრირებულია 

ნორვეგიის ჩვეულებრივი გემების 

რეესტრში (NOR). გემები უნდა იყოს 

ნორვეგიის მოქალაქეების, ან იმ 

ნორვეგიული კომპანიის 

მფლობელობაში, სადაც ნორვეგიის 

მოქალაქეები კაპიტალის სულ მცირე 

60 პროცენტს ფლობენ. 60 

პროცენტიან მფლობელობასთან 

დაკავშირებულ წესში გამონაკლისის 

დაშვება შესაძლებელია. 

 

 

 (b) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები:  შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) (a) NOR: თუ გემთმფლობელი კომპანია  
არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, მისი სათაო ოფისი უნდა 

მდებარეობდეს ნორვეგიაში. საბჭოს 

წევრების უმრავლესობა, თავმჯდომარის 

ჩათვლით, უნდა იყვნენ ნორვეგიის 

მოქალაქეები, რომლებიც წინა ორი წლის 

განმავლობაში ცხოვრობდნენ 

ნორვეგიაში. 

 

 (b) კომერციული წარმომადგენლობის 

სხვა ფორმები:   შეზღუდვა არ არის 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

 

საზღვაო დამხმარე 

მომსახურებები: 

   

 საზღვაო ტვირთის 

გადაზიდვის 

რეგულირების 

მომსახურებები (3) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 - სასაწყობო და შემნახველი 

მომსახურება (CPC 742); 

განბაჟების 

მომსახურება(4); 

საკონტეინერო 

სადგური და სასაწყობო 

მომსახურება (5) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

                                                 
 ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკურად შეუსრულებადობის გამო. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 -  საზღვაო სააგენტოს 

მომსახურება(6); 

საზღვაო ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება (7) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

 - სხვა დამხმარე 

სატრანსპორტო 

მომსახურება (8) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

დამხმარე მომსახურებები 

მოთხოვნის შესაბამისად 

საზღვაო ტრანსპორტის 

ოპერატორების მიერ: 

  ეს მომსახურებები  

ხელმისაწვდომია 

საერთაშორისო 

საზღვაო ტანსპორტის 

მომწოდებლებისათვის 

გონივრული და 

არადისკრიმინაციული 

პირობებით: 

 

1. სალოცმანო 

გაცილება 

2. გემის ჩაბმა და 

ბუქსირება 

3. მატერიალურ-

ტექნიკური 

უზრუნველყოფა, 

გემის საწვავითა და 

წყლით გამართვა 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

   4. ნარჩენების 

შეგროვება და 

ბალასტის გატანა 

5. ნავსადგურის 

კაპიტნის 

მომსახურება 

6.  სანავიგაციო 

დახმარება 

7. გემის 

ოპერირებისთვის 

აუცილებელი 

სახმელეთო 

ოპერაციული 

მომსახურება, მათ 

შორის 

კომუნიკაციები, 

წყლის და 

ელექტროენერგიის 

მიწოდება 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

   8. გადაუდებელი 

შეკეთებისთვის 

აუცილებელი 

აღჭურვილობა 

9. ღუზაზე დგომა, 

ნავმისადგომები და 

სანავმისადგომე 

მომსახურება 

10. კონტეინერის 

დამუშავება, 

შენახვა და 

დასაწყობება, 

სატვირთო 

ტრანსპორტი.. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

   თუ საგზაო, 

სარკინიგზო, სანაპირო 

გადაზიდვების და 

მასთან 

დაკავშირებული 

დამხმარე მომსახურება 

არ არის 

სრულყოფილად 

შეტანილი ამ გრაფიკში, 

იგულისხმება, რომ 

მულტიმოდალურ 

სატრანსპორტო 

ოპერატორს უნდა 

ჰქონდეს უნარი, რომ 

არენდით აიღოს, 

დაიქირავოს, ან 

დაფრახტოს სატვირთო 

ავტომობილები, 

სარკინიგზო ვაგონები 

და მსგავსი 

მოწყობილობა ზღვით 

საერთაშორისო 

სატვირთო 

გადაზიდვების 

განხორციელების 

მიზნით, ან უნდა 

ჰქონდეს წვდომა და 

შეეძლოს ამ სახის 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

გამოყენება, რათა 

უზრუნველყოს 

მულტიმოდალური 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

განხორციელება. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

ხომალდების მოვლა და 

რემონტი (CPC 8868**) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

C. საჰაერო სატრანსპორტო 

მომსახურება 

(მომსახურების 

განმარტება მოცემულია 

მომსახურებით 

ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური 

შეთანხმების (GATS) 

დანართში საჰაერო 

ტრანსპორტის შესახებ 

 

   

 - კომპიუტერული 

დაჯავშნის სისტემები 

(CRS) 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

1) ვალდებულება არ არის აღებული მთავარ 

და მონაწილე გადამზიდავებზე 

კომპიუტერული დაჯავშნის 

სისტემებთან (CRS) დაკავშირებით, 

რომელიც კონტროლდება საჰაერო 

გადამზიდავის, ან ერთი ან მეტი მესამე 

ქვეყნის მიერ. 

2) შეზღუდვა არ არის 

 

 3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

3) ვალდებულება არ არის აღებული მთავარ 

და მონაწილე გადამზიდავებზე 

კომპიუტერული დაჯავშნის 

სისტემებთან (CRS) დაკავშირებით, 

რომელიც კონტროლდება საჰაერო 

გადამზიდავის, ან ერთი ან მეტი მესამე 

ქვეყნის მიერ. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 -  საჰაერო სატრანსპორტო 

მომსახურებების 

გაყიდვა ან მარკეტინგი 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

დისტრიბუციაზე საჰაერო 

სატრანსპორტო მომსახურების 

კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების 

(CRS) საშუალებით, რომელიც 

უზრუნველყოფილია კომპიუტერული 

დაჯავშნის სისტემების (CRS) მთავარი 

გადამზიდავის მიერ. 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

დისტრიბუციაზე საჰაერო 

სატრანსპორტო მომსახურების 

კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების 

(CRS) საშუალებით, რომლიც 

უზრუნველყოფილია კომპიუტერული 

დაჯავშნის სისტემების (CRS) მთავარი 

გადამზიდავის მიერ. 

 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  

 

 - საჰაერო ხომალდის 

შეკეთებისა და მოვლის 

მომსახურება 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

 - სახმელეთო მომსახურება 1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

საქმიანობის კატეგორიები 

დამოკიდებულია აეროპორტის 

სიდიდეზე. მომწოდებლების რაოდენობა 

თითოეულ აეროპორტში შეიძლება 

შეიზღუდოს არსებულ სივრცესთან 

დაკავშირებული შეზღუდვების გამო  და 

ამავდროულად არ უნდა შეიზღუდოს ორ 

მომწოდებელზე უფრო ნაკლებით სხვა 

მიზნებისთვის. შეიძლება 

გამოიყენებოდეს 

არადისკრიმინაციულობის პრინციპზე 

წინასწარი თანხმობის პირობა. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. სარკინიგზო 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

   

(c) ჩაბმისა და ბუქსირების 

მომსახურება(CPC 7113) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში არსებულისა. 

 

(d) სარკინიგზო 

ტრანსპორტის 

აღჭურვილობის მოვლა 

და შეკეთება  

 (CPC 8868)3 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

(e) სარკინიგზო 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

დამხმარე მომსახურება 

 (CPC 743) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა.  

 

 

                                                 
3  სპეციფიურ მომსახურებასთან დაკავშირებულია საქმიანობის მთლიანი სპექტრის მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც გათვალისწინებულია CPC-ის კონკორდანსში. 
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მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) მოხმარება საზღვარგარეთ (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების 

წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

E. საგზაო სატრანსპორტო 

მომსახურება 

 

   

a),b) სამგზავრო და 

სატვირთო 

ტრანსპორტირება  

 (CPC 7121, CPC 7122, 

CPC 7123; ქვეყნის 

შიდა ტრანსპორტის 

გამორიცხვით) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

შეზღუდვა არ არის, გარდა მგზავრთა 

ტრანსპორტირების შემთხვევაში, 

რომლისთვისაც რეგულარული გასვლები 

და ორმხრივი ტრანსპორტირების 

მომსახურება განპირობებულია 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტით 

საგაზაო მოძრაობის კრიტერიუმების 

საფუძველზე. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის  

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში აღნიშნულისა 

 

(d) საგზაო ტრანსპორტის 

აღჭურვილობის მოვლა 

და შეკეთება (CPC 

6112+8867) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

(e) საგზაო სატრანსპორტო 

მომსახურების 

დამხმარე მომსახურება 

 (CPC 744) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

G. მილსადენით 

ტრანსპორტირება 

 

   

 - ზღვის ფსკერის 

საბადოდან ნავთობისა 

და ბუნებრივი აირის 

სადაწნეო მილსადენით 

ტრანსპორტირება. 

ცენტრალური ქსელის 

კონტროლისა და 

მონიტორინგის 

მომსახურება არ 

ხორციელდება ( CPC 

71310-ის შესაბამისი 

ნაწილები) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

H.  ყველა სახის 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურება 

 

   

(a)  სატვირთო მომსახურება 

 (CPC 741) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

 

                                                 
  ვალდებულება არ არის აღებული ტექნიკური დაუსაბუთებლობის არარსებობის გამო. 
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წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 
შეზღუდვები ბაზარზე დაშვებასთან 

დაკავშირებით  

შეზღუდვები ეროვნულ რეჟიმთან 

დაკავშირებით 

დამატებითი 

ვალდებულებები 

(b) სასაწყობო და 

შემნახველი 

მომსახურება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა  

ჰორიზონტალურ ნაწილში 

აღნიშნულისა. 

 

 

 

 

 



მიმაგრებული ფაილი I 

 

CPC 84 - კომპიუტერული და მასთან დაკავშირეული მომსახურების სფეროს 

ფარგლების შესახებ შეთანხმება 

 

1. CPC 84 მოიცავს ყველა კომპიუტერულ და მასთან დაკავშირებულ 

მომსახურებას. 

 

2. ტექნოლოგიური განვითარება იწვევს ამ მომსახურებების მზარდ 

შეთავაზებას, როგორც შესაბამისი მომსახურების პაკეტის, რომელიც 

შეიძლება მოიცავდეს ზოგიერთ ან ყველა იმ ძირითად ფუნქციას, რომლებიც 

ჩამოთვლილია მე-3 პუნქტში. მაგალითად, ისეთი მომსახურებები, 

როგორიცაა ვებ ან დომეინ ჰოსტინგი, მონაცემების სიღრმისეული ანალიზი 

და განაწილებული გამოთვლები, თითოეული შეიცავს ძირითადი 

კომპიუტერული მომსახურების ფუნქციების კომბინაციას. 

 

3. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება, 

მიუხედავად იმისა, მათი მიწოდება ხდება თუ არა ქსელის, მათ შორის 

ინტერნეტის მეშვეობით, მოიცავს ყველა მომსახურებას, რომელიც 

უზრუნველყოფს ნებისმიერ ქვემოთ ჩამოთვლილს, ან ნებისმიერი ქვემოთ 

მოცემული მომსახურებების ერთობლიობას:  

 

 კონსულტაცია, ადაპტაცია, სტრატეგია, ანალიზი, დაგეგმვა, 

სპეციფიკაცია, დიზაინი, განვითარება, ინსტალაცია, 

განხორციელება, ინტეგრაცია, ტესტირება, გამართვა, განახლება, 

მხარდაჭერა, ტექნიკური დახმარება, ან მენეჯმენტი 

კომპიუტერებისათვის ან კომპიუტერული სისტემებისათვის;  

 

 კონსულტაცია, სტრატეგია, ანალიზი, დაგეგმვა, სპეციფიკაცია, 

დიზაინი, განვითარება, მონტაჟი, განხორციელება, ინტეგრაცია, 

ტესტირება, გამართვა, განახლება, ადაპტაცია, მოვლა, 

მხარდაჭერა, ტექნიკური დახმარება,  პროგრამული 

უზრუნველყოფის მენეჯმენტი და გამოყენება;4  

 

 მონაცემთა დამუშავება, მონაცემთა შენახვა, მონაცემთა 

ჰოსტინგი ან მონაცემთა ბაზების მომსახურება;  

 

                                                 
4  ტერმინი "პროგრამული უზრუნვეყოფა" შეიძლება იყოს განმარტებული როგორც 

ინსტრუქციების კრებული, რომლის დახმარებითაც ხდება კომპიუტერთან მუშაობა და 

კომუნიკაცია. რიგი სხვადასხვა პროგრამებისა შეიძლება შემუშავდეს კონკრეტული 

მოხმარებისათვის (პროგრამული აპლიკაცია) და მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს არჩევანი 

გამოიყენოს მზა პროგრამები (კომპიტერული პროგრამების პაკეტი), შემუშავებულ იქნას 

სპეციალური პროგრამები კონკრეტული მოთხოვნებისთვის (მომხმარებლის მოთხოვნაზე 

მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფა), თუ გამოიყენებულ იქნას ამ ორის ერთობლიობა. 



- 2 - 

 
გ
ვ
ე
რ
დ
ი

 - 2
 - 

 საოფისე ავტომატიზირებული საშუალებებისა და 

აღჭურვილობის, მათ შორის კომპიუტერების მოვლა-

შეკეთებასთან დაკავშირებული მომსახურებები ; და 

 

 პროგრამული უზრუნველყოფასთან, კომპიუტერებთან და 

კომპიუტერულ სისტემებთან დაკავშირებით კლიენტის 

თანამშრომლების სატრეინინგო მომსახურება, რომელიც არსად 

არ არის კლასიფიცირებული.  

 

4. ბევრ შემთხვევაში, კომპიუტერი და კომპიუტერული მომსახურებები 

სხვა მომსახურებებით5 უზრუნველყოფის საშუალებასაც იძლევა, როგორც 

ელექტრონული ასევე სხვა ხერხების გამოყენებით. თუმცა,ასეთ შემთხვევაში 

არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება კომპიუტერულ და მასთან 

დაკავშირებულ მომსახურებასა (მაგალითად, ვებ-ჰოსტინგი ან აპლიკაციის 

ჰოსტინგი) და სხვა მომსახურებას შორის,2  რომელიც შესრულებულია 

კომპიუტერის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების საშუალებით. სხვა 

მომსახურება, მიუხედავად იმისა  გააქტიურებულია თუ არა იგი 

კომპიუტერის და მასთან დაკავშირებული მომსახერების საშუალებით, არ 

არის გათვალისწინებული CPC 84-ში.  

                                                 
5  მაგ...,W/120.1.A.b. (ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება), W/120.1.A.d. ( 

არქიტექტურული მომსახურება), W/120.1.A.h. (სამედიცინო და სტომატოლოგიური 

მომსახურება) W/120.2.D(აუდიოვიზუალური მომსახურება), W/120.5 (განათლებასთან 

დაკავშირებული მომსახურება). 



მიმაგრებული ფაილი II 

 

შენიშვნები საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ 

 

 

 "გონივრული და არადისკრიმინაციული პირობები"  

მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერაციების მიზნებისთვის 

გულისხმობს მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერატორის მიერ მისი 

საქონლის დროული გადაცემის ორგანიზებას, მათ შორის იმ საქონლისთვის 

პრიორიტეტის მინიჭებას,  რომელიც პორტში უფრო მოგვიანებითი 

თარიღისთვის შემოვიდა. "მულტიმოდალური სატრანსპორტო ოპერატორი" 

ნიშნავს პიროვნებას, რომლის სახელზედაც გაცემულია 

კონოსამენტი/მულტიმოდალური სატრანსპორტო დოკუმენტი, ან ნებისმიერი 

სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს საქონლის მულტიმოდალურ 

გადაზიდვის კონტრაქტს და ვინც პასუხისმგებელია საქონლის გადაზიდვაზე 

გადაზიდვის კონტრაქტის შესაბამისად. 

 

1. "ქვეყნის შიდა ტრანსპორტირება" განსაზღვრულია როგორც საქონლისა 

და მგზავრების საზღვაო ტრანსპორტირება ნორვეგიის პორტებს შორის, 

კონტინენტური შელფის იმ ადგილმდებარეობების ჩათვლით, სადაც ხდება 

ნავთობის მოკვლვა ან წარმოება. 

 

2. "საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების 

უზრუნველყოფისათვის კომერციული წარმომადგენლობის სხვა ფორმები" 

ნიშნავს სხვა წევრების საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო 

მომსახურების მომწოდებლების უნარს, ადგილზე აწარმოონ  ყველა ის 

საქმიანობა, რომელიც აუცილებელია მათი მომხმარებლებისთვის 

ნაწილობრივი ან მთლიანად ინტეგრირებული სატრანსპორტო მომსახურების  

მიწოდებისთვის, რაშიც საზღვაო ტრანსპორტირება წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან ელემენტს. (ეს ვალდებულება, არ უნდა იქნას აღქმული ისეთ 

პირობად, რომელიც რაიმე მხრივ ზღუდავს მიწოდების ტრანსსასაზღვრო 

რეჟიმის შესაბამისად აღებულ ვალდებულებებს). 

 

 ეს საქმიანობა მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგი 

საქმიანობებით: 

 

(a) საზღვაო სატრანსპორტო ან მასთან დაკავშირებული 

მომსახურების მარკეტინგი და გაყიდვა მომხმარებელთან 

პირდაპირი კონტაქტის მეშვეობით, ფასების კოტირებიდან 

ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენამდე; ეს მომსახურებები უნდა 

ხორციელდებოდეს ან მათი შეთავაზება უნდა ხდებოდეს თავად 

მომსახურების მომწოდებლის მიერ, ან მომსახურების იმ 

მომწოდებლების მიერ, რომელთანაც მომსახურების 



- 2 - 

 
გ
ვ
ე
რ
დ
ი

 - 2
 - 

გამყიდველს ჩამოყალიბული აქვს მუდმივი ბიზნეს 

ურთიერთობა; 

 

(b) ნებისმიერი ტრანსპორტირების და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურების, მათ შორის ნებისმიერი საშუალებით, კერძოდ კი 

შიდა წყლის, საგზაო და სარკინიგზო საშუალებით შიდა 

სატრანსპორტო მომსახურების საკუთარი ხარჯით ან 

მომხმარებლების სახელით შეძენა (ან გადაყიდვა საკუთარ 

მომხმარებელზე), რაც აუცილებელია ინტეგრირებული 

მომსახურების უზრუნველყოფისათვის; 

 

(c)  დოკუმენტაციის, კერძოდ ტრანსპორტირების დოკუმენტების, 

საბაჟო დოკუმენტების ან ტრანსპორტირებული საქონლის 

წარმოშობასთან და თვისებასთან დაკავშირებული სხვა 

დოკუმენტების მომზადება. 

 

(d) ბიზნეს ინფორმაციის უზრუნველყოფა ნებისმიერი 

საშუალებით, მათ შორის ავტომატიზირებული საინფორმაციო 

სისტემების და მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის 

(ტელეკომუნიკაციის შესახებ დანართის დებულებების 

შესაბამისად) საშუალებით; 

 

(e) ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის დაფუძნება (კომპანიის 

აქციებში მონაწილეობის ჩათვლით) და ადგილზე აყვანილი 

პერსონალის დასაქმება (ან, უცხოელი პერსონალის 

შემთხვევაში, გასათვალისწინებელია პერსონალის 

გადაადგილების შესახებ ჰორიზონტალური ვალდებულება) 

ადგილობრივად დაფუძნებულ ნებისმიერ გადამზიდავ 

სააგენტოსთან. 

 

(f) კომპანიების სახელით მოქმედებისას, გემის გამოძახების და 

ტვირთის მიღების ორგანიზება, როდესაც ეს საჭიროა. 

 

3. ,,საზღვაო სატვირთო მომსახურება” გულისხმობს სტივიდორული 

კომპანიების, მათ შორის ტერმინალის ოპერატორების საქმიანობას, მაგრამ არ 

მოიცავს დოკერების უშუალო საქმიანობას, როდესაც ეს მუშახელი 

ორგანიზებულია სტივიდორული ან ტერმინალის ოპერატორი 

კომპანიებისაგან დამოუკიდებლად მითითებული საქმიანობა მოიცავს 

შემდეგი ქმედებების ორგანიზებასა და ზედამხედველობას: 

 

- ტვირთის დატვირთვა/გადმოტვირთვა გემზე/გემიდან; 

 

-  ტვირთის შეკვრა/გახსნა; 
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- ტვირთის მიღება/გადაცემა და შენახვა გადაზიდვამდე ან 

გადმოტვირთვის შემდეგ. 

 

4. ,,საბაჟო შემოწმების მომსახურება” (ან „საბაჟო საბროკერო 

მომსახურება”) გულისხმობს მეორე მხარის სახელით განხორციელებულ 

საბაჟო პროცედურებს, რომლებიც უკავშირდება იმპორტს, ექსპორტს ან 

ტვირთის გადაზიდვას, მიუხედავად იმისა, აღნიშნული მომსახურება 

წარმოადგენს მომსახურების მიმწოდებლის ძირითად თუ დამატებით 

საქმიანობას; 

 

5. ,,საკონტეინერო სადგური და სასაწყობე მომსახურება” გულისხმობს 

საქმიანობას, რომელიც შედგება კონტეინერების განთავსებისაგან, როგორც 

ნავსადგურის ტერიტორიაზე, ასევე ხმელეთზე მათი შევსების/დაცლის, 

შეკეთებისა და გადაზიდვისათვის მომზადების მიზნით; 

 

6. „საზღვაო სააგენტოს მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას, 

რომელიც მოიცავს მოცემულ გეოგრაფიულ არეალში, ერთი ან მეტი 

გადამზიდავი ხაზის ან გადამზიდავი კომპანიის ბიზნეს ინტერესების 

წარმოდგენას აგენტის სახით, შემდეგი მიზნებისთვის: 

 

- საზღვაო სატრანსპორტო ან მასთან დაკავშირებული მომსახურების 

მარკეტინგი და გაყიდვა ფასების კოტირებიდან ანგარიშ-ფაქტურის 

წარდგენამდე, კონოსამენტის გაცემა კომპანიების სახელით, 

აუცილებელი დამხმარე მომსახურების შესყიდვა და შემდგომი 

გაყიდვა, დოკუმენტების მომზადება და ბიზნეს ინფორმაციის 

მიწოდება; 

 

- კომპანიების სახელით მოქმედებისას, გემის გამოძახების და 

ტვირთის მიღების ორგანიზება, როდესაც ეს საჭიროა. 

 

7. „ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება” გულისხმობს საქმიანობას, 

რომელიც მოიცავს გადამზიდავების სახელით გადაზიდვის ოპერაციების 

ორგანიზებას და მონიტორინგს სატრასპორტო და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურების მიღების/შესყიდვის, დოკუმენტების მომზადების და ბიზნეს 

ინფორმაციის მიწოდების გზით.  
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8.  "სხვა დამხმარე სატრანსპორტო მომსახურება" გულისხმობს 

ტვირთების საბროკერო მომსახურებას, ფაქტურის აუდიტისა და ტვირთის 

აღწერის საინფორმაციო მომსახურებას, სატრანსპორტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურებას, ტვირთის შეფუთვასთან და ტვირთვის 

გახსნასთან დაკავშირებულ მომსახურებას; ტვირთის საინსპექციო 

მომსახურებას; აწონვის და ნიმუშის აღების მომსახურებას და ტვითის 

მიღების და გადამტვირთავის პასუხისმგებლობისგან განმათავისუფლებელი 

დოკუმენტის მიღებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას (თვითგატანისა და 

მიწოდების ჩათვლით). 

 

________________ 

 


